Szanowni Panowie Dziekani
Szanowni Uczestnicy XXI Zjazdu Dziekanów
Dobiegł końca XXI Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki
i Informatyki, stając się kolejną kartą w bogatej historii naszych ogólnopolskich spotkań.
Z uznaniem i satysfakcją należy zauważyć, że potwierdziła swoją słuszność decyzja
o stopniowym rozszerzaniu gremium uczestników (reprezentujących początkowo wyłącznie
Elektrotechnikę) - o nowe kierunki: Elektronikę i Telekomunikację, Automatykę i Robotykę,
Informatykę, zaś - ostatnio – Mechatronikę. Ma to szczególne znaczenie wtenczas, gdy
kierunki te są realizowane na tym samym Wydziale Elektrycznym (lub Wydziale, który
pierwotnie był Wydziałem Elektrycznym), ale również i wtedy, gdy Wydziały te rozwijały się
oddzielnie i samodzielnie. Dobrym przykładem jest środowisko tegorocznych Organizatorów
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Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, legitymujący się olbrzymim
dorobkiem w zakresie informatyki, bioinformatyki oraz zarządzania produkcją niematerialną,
a 11 lat temu - Wydział Elektryczny, szczycący się bogatym dorobkiem w zakresie teorii pola
elektromagnetycznego, niekonwencjonalnych napędów, a ostatnio – mechatroniki.
Konsekwencją podjętej niegdyś decyzji jest znaczący wzrost liczby uczestników
(w I Zjeździe uczestniczyło 43 rektorów-elektryków, prorektorów, dziekanów i prodziekanów,
a w XXI Zjeździe - 108 osób), ale dzięki temu, że Zjazdy organizowane są corocznie oraz we
współdziałaniu z wieloma innymi instytucjami życia naukowego w Polsce: PAN, PTETiS
i SEP (odgrywającymi rolę ważnych łączników), założenie o osobistym poznaniu się
wszystkich uczestników jest możliwe do realizacji i – trzeba potwierdzić – dokonuje się
w całej pełni. Dzieje się tak również dlatego, że wiele osób pełniło funkcje dziekanów
i prodziekanów przez kilka kadencji i że Osoby te czynią wszystko, aby pomóc we wzajemnym
poznawaniu Uczestników i w ułatwianiu nawiązywania osobistych kontaktów.
Zaletą uczestnictwa reprezentantów tak wielu, ale mocno powiązanych i pokrewnych sobie
kierunków, jest możliwość kształtowania spójnej i bezpiecznej strategii rozwoju, biorącej pod
uwagę, zarówno preferencje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (studia zamawiane),

wymogi rynku pracy, jak też „mody” wśród kandydatów, zmieniającej się nieraz z naboru na
nabór.
XXI Zjazd w sposób wyrazisty i dobitny ugruntował tradycyjny, zaproponowany
i ukształtowany już podczas I Zjazdu – program spotkania. Pierwszy dzień został poświęcony
dyskusjom nad ważnymi i kluczowymi problemami środowiska, a wprowadzeniem do
szerokiej i żywej dyskusji były referaty, przygotowane przez wybitnych i najbardziej
kompetentnych znawców tej problematyki: Prof. dr hab. inż. Tadeusza Kaczorka –
Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Prof. dr hab. inż. Michała
Kleibera – Prezesa PAN, Profesora Zbigniewa Marciniaka – Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prof. dr hab. Marię Ziółek – Eksperta
Bolońskiego.
Za przygotowanie tej sesji należą się Panu Dziekanowi Antoniemu Wilińskiemu
szczególne słowa uznania, bo takiego Dostojnego Grona Mówców w dotychczasowej historii
Zjazdów jeszcze nie było. Dało się odczuć, że wystąpienia przed naszym gremium, były
satysfakcją i przyjemnością również dla dostojnych Prelegentów, albowiem długo i ochoczo
odpowiadali na niezliczone pytania i uwagi, które były dobitnym potwierdzeniem olbrzymiego
zaciekawienia audytorium. Kontynuacją tych debat była sesja w dniu zakończenia Zjazdu.
Podczas ostatniego dnia Zjazdu zdołano szczegółowo przedstawić i przedyskutować jeszcze
szereg innych, ważnych tematów m.in.:

ewaluację jednostek naukowych, zasady

funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz procedury nowej ustawy
z punktu widzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Można powiedzieć, że sposobność
szerokiej dyskusji, wynikająca

z osobistego spotkania, została przez Dziekanów

wykorzystana w całej pełni.
Ważną tradycją Zjazdów jest wątek krajoznawczy (do czasu IX Zjazdu – realizowany
w Polsce, a począwszy od X Zjazdu – częstokroć za granicą). Podczas XXI Zjazdu mieliśmy
jedno i drugie: wieczorną wycieczkę po pięknym i zielonym Szczecinie, którą rozpoczęła
wizyta na odbudowanej iglicy wieży Katedry, zaś drugiego dnia – pełną wrażeń całodzienną
wyprawę po „starym” i „nowym”, „Wschodnim” i „Zachodnim” Berlinie. Nie można nie
docenić roli i znaczenia czasu, spędzanego wspólnie, w różnych – spontanicznie
zawiązujących się i różnorodnych grupach (czy to przy stoliku w kawiarni, czy też na statku)
– dla pogłębienia kontaktów między Uczelniami i Wydziałami, jak też dla swobodnego
przedyskutowania wielu jeszcze mniejszych, ale bardzo ważnych i istotnych spraw. Często
w trakcie tych „nieformalnych” spotkań i podczas nieskrępowanej wymiany poglądów

natrafiamy na informacje, które potrafią zmienić nasz punkt widzenia i inspirują do podjęcia
nowych obiecujących działań, sprawdzonych w innym środowisku.
Zjazd Dziekanów na wybranej Uczelni jest dla Wydziału – Organizatora wielkim
świętem i w sposób trwały wpisuje go w historię Zjazdów, ale jest też wielkim wyzwaniem
organizacyjnym, z którym wiąże się ogrom pracy, trwającej przez wiele miesięcy. Słowa
serdecznego podziękowania należą się Panu Dziekanowi Antoniemu Wilińskiemu za udaną
organizację Zjazdu i gościnność, a nie mniejsze słowa podziękowania – wszystkim Osobom,
zaangażowanym w jego przygotowanie – ze szczególnym uwzględnieniem Pani Doroty
Wiśniewskiej jako kierownika Biura Dziekana.
Dziekani Wydziałów Elektrycznych (kierunku: Elektrotechnika) kierują również słowa
podziękowania do Pana Dziekana Stefana Domka (oczywiście – również do Pani Zofii
Gilewskiej– kierowniczki Biura Dziekana) za przygotowaną i zrealizowaną propozycję
wcześniejszego spotkania w przededniu Zjazdu w pięknej „marinie” nad jeziorem Dębsko.
Udany przebieg i bogaty program tego dodatkowego spotkania, zakończonego zdjęciami
z poprzednich Zjazdów i kolorowym „elektrycznym” tortem, upoważnia do wprowadzenia
dodatkowej „ułamkowej” numeracji Zjazdów, w której to nowej notacji spotkanie „nad
jeziorem” uzyskało numer „XX + 1/2”.
Ważną tradycją, trwającą od I Zjazdu Dziekanów w Gliwicach i w Wiśle–Czarnym,
jest wspólny wybór organizatorów kolejnego Zjazdu, którym w roku przyszłym będzie Wydział
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Pan Dziekan
Sławomir Wiak. W tym roku Dziekani poszli jeszcze dalej, wskazując organizatora XXIII
Zjazdu – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej
i Pana Dziekana Andrzeja Kapłona.
XXI Zjazd przeszedł do historii, ale jego wspaniała atmosfera i duch radości nakazują
myśleć z dużym optymizmem i wielką nadzieją o udanej i owocnej kontynuacji Zjazdów
w kolejnych dekadach XXI wieku.
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